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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Spotul social „M?rturisirea” a fost lansat corect ?i cu bun?
credin??
Natalia ?eremet · Friday, February 9th, 2018

În ianuarie 2018, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a lansat spotul social
„M?rturisirea”, care explic? rolul Autorit??ii Na?ionale de Integritate (ANI) în procesul de
verificare a averilor func?ionarilor publici. Spotul reflect? ?i modul în care persoanele pot sesiza
ANI atunci când observ? diferen?e semnificative între averea declarat? ?i cea de?inut? de facto de
c?tre func?ionarii publici. Scopul spotului a fost de a spori nivelul de cuno?tin?e al publicului în
privin?a procedurii de sesizare a ANI, precum ?i a nivelului de activism civic al cet??enilor.
La 8 februarie 2018, ANI a publicat un comunicat prin care a salutat promovarea misiunii,
func?iilor ?i atribu?iilor ANI prin elaborarea ?i plasarea în spa?iul public a acestui spot social. În
acela?i timp, în comunicat se men?ioneaz? oportunitatea consult?rii pozi?iei ANI în procesul de
elaborare a activit??ilor de sensibilizare a opiniei publice privind aria de competen?? a ANI. În
comunicat se mai men?ioneaz? c? la adresa ANI au parvenit sesiz?ri de la unii primari „cu
indignarea c? acest spot este neprofesional ?i c? dezonoreaz? func?ia de primar, ace?tia fiind
considera?i, potrivit celor relatate în spot, c? sunt corup?i”.
CRJM a notificat ANI despre crearea spotului pân? la difuzarea acestuia. La 24 ianuarie 2018,
CRJM a primit r?spunsul ANI în care nu au fost formulate obiec?ii la con?inutul spotului.
Din comunicatul ANI, în?elegem c? ANI a primit sesiz?ri de la un ?ir de primari, care au fost
deranja?i de apari?ia spotului. Nu credem c? indicarea unei func?ii publice într-un spot video poate
fi egalat? cu „dezonorarea” acesteia, a?a cum a fost pretins de c?tre primarii care au sesizat ANI.
Totodat?, comunicatul de pres? al ANI poate descuraja viitoarele ini?iative ale organiza?iilor
societ??ii civile de a promova integritatea func?ionarilor publici, ale autorit??ilor publice, din
teama de a nu sup?ra anumite profesii sau func?ii publice.
Regret?m c? spotul a generat interpret?ri care au deranjat. În acela?i timp, subliniem c? prezentarea
unui aspect social complex doar într-o manier? impersonal? niciodat? nu va fi eficient? în
sensibilizarea ?i sporirea cuno?tin?elor publicului larg, deoarece risc? s? nu fie în?eles de c?tre
acesta. Spotul nu a urm?rit punerea în lumin? proast? a unei profesii anume, ci doar a adus un
exemplu care s? fie pe în?elesul popula?iei, îndemnând cet??eanul s? ac?ioneze în conformitate cu
legea.
CRJM î?i exprim? deschiderea pentru colaborarea constructiv?, în continuare, cu ANI ?i alte
autorit??i publice, cât ?i cu actori neguvernamentali, în promovarea democra?iei, activismului civic
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?i lupta cu corup?ia în Republica Moldova.
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